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PRESIDÊNCIA
 GABINETE

ATO CONJUNTO Nº 12, DE 23 DE AGOSTO DE 2019.
Estabelece normas e procedimentos para devolução e remessa do estoque de selos físicos autoadesivos pelas Serventias
Extrajudiciais, após migração definitiva para o selo eletrônico.

O Desembargador GESIVALDO BRITTO, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a Desembargadora LISBETE
MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CÉZAR SANTOS, Corregedora-Geral da Justiça do Estado da Bahia, e o Desembargador EMÍLIO
SALOMÃO RESEDÁ, Corregedor das Comarcas do Interior, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conjuntamente,

CONSIDERANDO que compete ao Poder Judiciário o exercício da fiscalização dos atos notariais e de registro, em conformi-
dade com o disposto no art. 236, §1º, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a migração definitiva para o selo eletrônico destinado à prática dos atos de autenticação de documento,
reconhecimento de firma, letra ou sinal e na confecção e guarda do cartão de assinatura a partir de 1º de setembro de 2019;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de normatização da devolução e remessa do estoque de selo de autenticidade
físico autoadesivo, eventualmente existente nas Serventias Notariais após 31 de agosto de 2019, conforme estabelecido no
art. 16 do Ato Conjunto nº 5, de 18 de março de 2019, visando garantir a correta logística e a segurança no processo de envio
e recepção dos selos;

RESOLVEM

Art. 1º O estoque de selos de autenticidade físico autoadesivo, azul e vermelho, existente nas Serventias Notariais após a
migração para o selo eletrônico, como estabelecido no art. 16 do Ato Conjunto nº 5, de 18 de março de 2019, será devolvido
à Coordenação de Arrecadação – COARC, do Núcleo de Arrecadação e Fiscalização – NAF, deste Tribunal, respeitadas as
normas e regulamentações deste Ato Conjunto.

Art. 2º A devolução do estoque de selos físicos restantes deverá ser realizada, impreterivelmente, no período de 16 de
setembro a 15 de outubro de 2019, com observância aos seguintes procedimentos.

I – Serventia:

a. lançar as informações de devolução de todos os selos físicos no Sistema Selo Digital do TJBA na Internet, no endereço
eletrônico https://www.tjba.jus.br/selodigital, acessando menu do Sistema “Estoque Selo/Devolver Selos Físicos”, por meio
de usuário e senha específica do titular da unidade cartorária;

b. imprimir Relação de Selos para Devolução disponibilizado pelo Sistema Selo após informação de todos os selos
físicos a serem devolvidos;

c. digitalização (por escaneamento ou foto legível) de todas as cartelas com os selos a serem devolvidos, nos casos
previstos no inciso I do art. 3º deste Ato Conjunto, enviando, previamente à postagem, o arquivo resultante da digitalização
para o e-mail: coarc@tjba.jus.br, com o assunto “Devolução de Selos”, e também obrigatória manutenção na Serventia, para
disponibilização aos órgãos de controle do TJBA ou das Corregedorias da Justiça quando por eles solicitado; e

d. devolver os selos na forma prevista no artigo 3º deste Ato, juntamente com ofício de encaminhamento e Relação de Selos
para Devolução de que trata a alínea “b”.

II – Coordenação de Arrecadação – COARC:

a. qualificar e quantificar os selos recepcionados, realizando a confirmação da devolução no Sistema Selo Digital, com a
consequente baixa definitiva do estoque de selos físicos da respectiva Serventia em até 30 (trinta) dias após recebimento;

b. comunicar a Serventia sobre eventuais desconformidades e/ou diferença entre o tipo ou quantitativo de selo físico
recepcionado e o informado pela Serventia, no prazo previsto no item anterior; e

c. descartar definitivamente, por meio apropriado, os selos físicos sob sua guarda, recepcionados das Serventias,
mantendo o registro de todos os selos submetidos a este procedimento.

§ 1º Somente serão confirmados como devolvidos os selos compatíveis em tipo e quantitativo informado previamente pela
Serventia ao Sistema Selo Digital no processo de devolução, devendo ser comunicado à unidade cartorária os selos e os
motivos pelos quais não foram recepcionados.
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§ 2º O estoque não devolvido ou os selos não recepcionados em função de divergências de que trata o parágrafo anterior,
serão objeto de apuração realizada pela Coordenação de Orientação e Fiscalização do NAF.

Art. 3º A remessa do estoque de selos de que trata o artigo anterior, após o lançamento da informação de devolução no
Sistema Selo Digital do TJBA na Internet pela Serventia de que trata a alínea “a”, inciso I do art. 2º, será realizada conforme
a seguir:

I – Serventias com estoque inferior a 2000 (dois mil) selos físicos deverão realizar a remessa por meio do Serviço de
encomenda expressa de documentos e mercadorias – SEDEX da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

II – Serventias com estoque igual ou superior a 2000 (dois mil) selos físicos deverão realizar a devolução por meio de
entrega direta e presencial à Coordenação de Arrecadação, por seu titular ou preposto devidamente autorizado, durante o
horário de expediente deste Tribunal.

§ 1º O endereço para o envio por meio postal ou entrega presencial de que tratam os incisos I e II deste artigo será:
Coordenação de Arrecadação - COARC, Ed. Anexo do Tribunal de Justiça, 5ª Avenida do CAB, nº 560, Sala 216, Salvador,
Bahia, CEP 41.745-971.

§ 2º O lançamento da informação de devolução dos selos físicos no Sistema Selo Digital do TJBA na Internet deve ser
realizado antes da devolução e/ou retirada dos selos da Serventia, independentemente do meio de remessa.

§ 3º Opcionalmente, as Serventias com estoque a devolver inferior a 2000 (dois mil) selos também poderão realizar a
entrega presencial, se assim desejarem.

Art. 4º A não prestação de contas dos selos físicos, a não devolução ou a remessa em desconformidade ao estabelecido
neste Ato Conjunto, poderão resultar na suspensão da obtenção de novos selos, sujeitando o infrator a instauração de
processo administrativo disciplinar, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994

Art. 5º Este Ato Conjunto entra em vigor na data de sua publicação.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em 23 de agosto de 2019.

Desembargador GESIVALDO BRITTO
Presidente

Desembargadora LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR SANTOS
Corregedora-Geral da Justiça

Desembargador EMÍLIO SALOMÃO RESEDÁ
Corregedor das Comarcas do Interior

DECRETO JUDICIÁRIO Nº485, DE 23 DE AGOSTO DE 2019.
Designa data para instalação do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos – CEJUSC, da Comarca de Lauro de
Freitas.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e à vista das
disposições da Resolução nº 24/2015, de 11 de dezembro de 2015 do Tribunal Pleno do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia;

RESOLVE

Art. 1° Designar o dia 26 de agosto de 2019, às 14h30min, para instalação do Centro Judiciário de Solução Consensual de
Conflitos – CEJUSC, da Comarca de Lauro de Freitas.

Art. 2º Designar a Desembargadora Pilar Célia Tobio de Claro para presidir a sessão de instalação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, EM 23 DE AGOSTO DE 2019.

Desembargador GESIVALDO BRITTO
Presidente


